Vacature Fellow Prostaatkanker
De maatschap Urologen voor U van het St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis en Ziekenhuis
Rivierenland zoekt per 1 juli 2021 een enthousiaste collega die als Fellow Prostaatkanker zal werken op
de drie locaties van het St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein, Utrecht en Woerden).
De duur van de aanstelling bedraagt één jaar.
Maatschap Urologen voor U
De maatschap Urologen voor U bestaat uit 16 urologen die werkzaam zijn op de verschillende locaties
van het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis en Ziekenhuis Rivierenland. In deze ziekenhuizen
vormt de maatschap een onderdeel van het MSB. De missie van Urologen voor U is het leveren en
ontwikkelen van goede zorg in de volle breedte van de urologie en excellente zorg op onze speerpunten.
Binnen de ziekenhuizen waar wij werkzaam zijn worden concentratie en differentiatie in hoge mate
toegepast.
Het St. Antonius Ziekenhuis vormt het uro-oncologische centrum van onze maatschap. Vele
behandelingen van prostaatkanker zijn aanwezig; er is uitgebreide ervaring met daVinci chirurgie (Xi en
Si systeem), goede samenwerking met radiologie en nucleaire geneeskunde en een gezamenlijk
spreekuur met de radiotherapeuten van het UMCU. De zorgketen prostaatkanker, Valuebased
Healthcare en deelname aan het Utrecht Prostaat Cohort dragen bij aan verbeteringen van onze
uitkomsten.
De maatschap beschikt over een opleidingsbevoegdheid in het cluster Utrecht en heeft grote ambities op
wetenschappelijk gebied. Tevens zijn wij een EBU-EAU gecertificeerd centrum voor prostaatkanker.
Voor het leren van de robot prostatectomie, wordt het ERUS robot curriculum aangehouden
(https://uroweb.org/section/erus/education/).’
Meer informatie: www.urologenvooru.nl
Zoeken en bieden
Het fellowship is een verdieping na de opleiding tot uroloog. Wij zoeken een enthousiaste collega met
affiniteit voor prostaatkanker die zich specifiek op dit vlak verder wil ontwikkelen. Ervaring met het
werken met daVinci is een pre. De precieze invulling van de vacature is uitvoerig beschreven in het door
het MSB goedgekeurde opleidingsplan.
Informatie en solliciteren
Meer weten over deze functie? Vraag het opleidingsplan aan via Jacqueline Slingerland (zie onder).
Mocht je na het lezen hiervan nog inhoudelijke vragen hebben, neem dan contact op met de fellowshipopleider, dr. R.C.N. (Roderick) van den Bergh: T 088-2502594.
Geïnteresseerd?
Graag ontvangen we dan vóór 31 maart a.s. je motivatiebrief en CV welke gericht kan worden aan
Jacqueline Slingerland, stafmedewerker van de maatschap Urologie:
j.slingerland2@antoniusziekenhuis.nl
Selectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 14.
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein / Utrecht / Woerden | Werken in het St. Antonius Ziekenhuis betekent werken in het grootste
topklinische opleidingsziekenhuis van Nederland. Wij bieden (hoog)complexe zorg op meerdere locaties. Onze klinische speerpunten
zijn hart & vaat, longen en kanker. Bij ons werk je in een omgeving gericht op innovatie en onderzoek waarbij je gebruik kunt maken van
de nieuwste behandeltechnieken en apparatuur. Maar ook in een omgeving waar je je persoonlijk kunt ontwikkelen. Dat vinden wij
belangrijk. Onze ruim 6.000 goed opgeleide en betrokken medewerkers halen dagelijks het beste uit zichzelf om onze medische en
verpleegkundige zorg en service continu te verbeteren. Zo werken wij dagelijks aan onze missie: Samen zorgen voor kwaliteit van leven.
En last but not least: onderzoeksbureau TEI heeft het St. Antonius in 2020 voor de 13e keer op rij uitgeroepen tot Topwerkgever!

